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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  

 

Шановні колеги!  

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 100-літтю Акту злуки УНР та ЗУНР. 

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, 

ад’юнкти, здобувачі, магістри. 

Конференція відбудеться 19 квітня 2019 року в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ за адресою: м. Одеса, вул. Успенська 1. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  

Форма участі: заочна. 

Робота конференції запланована за такими напрямами: 

1. Революції в Україні ХХ-ХХІ століття та формування модерної української 

нації.  

2. Визвольні змагання у 1919-1920 рр.: спроби відновити єдність та державність 

України.    

3. Українська  культура ХХ-ХХІ ст.: єдність у розмаїтті. 

 

Для участі у роботі конференціїнеобхідно до 17квітня2019 року надіслати на 

е-mail ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.netтакі матеріали: 



- заявку на участь у конференції (назва файлу ПІБ_заявка, наприклад: 

Іваненко І.І._ заявка); 

- тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції: Іваненко І.І._тези). 

Вимоги до оформлення тез доповіді 

 • обсяг – до 7 стор. книжкового формату А4;  

• шрифт – TimesNewRoman. Кегль – 14;  

• інтервал між рядками – 1,5;  

• поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;  

• абзацний відступ — 1,25 см;  

• шифр УДК (зверху з лівого боку) – великими жирними літерами.Далі –

назва тез (з вирівнюванням по центру) – великими жирними літерами. Далі 

через 1 інтервал прізвище та ініціали автора– звичайним жирним шрифтом. 

Через 1 інтервал курсивом вказується назва установи. Ще через 1 інтервал 

друкується текст тез; 

• посилання на використані джерела робити у тексті у квадратних дужках у 

порядку посилання на них; 

• список використаних джерел подається наприкінці тез доповіді в порядку 

згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису;  

• сторінки не нумеруються. 

Зразок анкети учасника конференції 

Прізвище__________________________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________________________ 

Побатькові_________________________________________________________ 

Тема доповіді______________________________________________________ 

Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє 

учасник ____________________________________________________ 

Посада______________________________________________________________  

Електронна адреса ______________________________________  

Тези доповідей будуть опубліковані в матеріалах конференції.Тези друкуються 

в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть 



відповідальність автори. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, 

оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. 

По завершенню конференції всім учасникам буде надіслано електронний 

макет збірника тез доповідей. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

65014, м.Одеса, вул.Успенська,1, 

Одеський державний університет внутрішніх справ. 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

(050) 392-27-31–професор кафедри українознавства, кандидат історичних 

наук, доцент СавченкоВікторАнатолійович. 

(098) 882-15-11 – завідувач кафедри українознавства, кандидат філологічних 

наук, доцентСитькоОленаМиколаївна. 

(048) 717-33-21 – відділ організації наукової роботи. 

Оргкомітет круглого столу 

 

Голова: 

Кузніченко С.О., проректор державного університету, д.ю.н., професор. 

Заступники голови:  

Ситько О.М. . завідувач кафедри українознавства, кандидат філологічних наук, 

доцент. 

Савченко В.А., професор кафедри українознавства, кандидат історичних наук, 

доцент. 

Члени оргкомітету: 

Домброван Н.В., начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС 

Тягнирядно Є.В., професор кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент 

Шмаленко Ю.І., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент 

Шаповаленко Н.М., доцент кафедри, кандидат філологічних наук,доцент 


